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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
(ك الحول والقوةربِّ سّدد فب) 

الحمدددعىمددمه مرددت رحمرددتالرددقرحمددتلهمددطمحمددد هلددتالثهلددهىالثدد  رهى ل دد   إلددم
ىل ده أ ل الهرتالمهمصهى.

مدىإلم قره الح ضدر ىمدممددكأك در ه مه شكلظ  رة)الرراث الم  صرة(هسغرهبأىر ال
الردراث مح  لد رفددهل لحدهددمدىفه د ها دهد ال دربىمدمدراسد كدب أىشرهىسده مهدذأىظ درتإذ

ر ح)الرأصدددهل( )السدددلط(لظددد ا ر مهددد  رهادهددد م  صدددرةفدددقالردددراثإ لددد تمزا حددد الرغدددتهددد ل
دلددقأل قدددهكدد ىسددلبهشدد ظ ددذهالظدد  رة دد رلدددلالدد ىق الددذ طا.ي الل غددقىهدددال ددربدالهادد

المهظ م الفكره  الهاده  الل غه ال رله الادهم فقال صرالح ضر. الهاديلم الههسح  
ر رثدددتفدددقل ددد -كمددد أرك-أله ددد ؛لددد هسدددرا ل دددذهالادددراظاتالحدا هددد لمردددراثاألمدددرلهددددأى

المرح هد تالفكرهد مره سده  فدق هكدلفكدري احددالمحددهث فصد ررض خداللد الادده إاألحه ىفق
 كأه د اهثمادتمدىالم  ههد ا ههد لمادده   دقم لدأة حرم ىه  ال ا دده الرقرفصللهىالزمههى اال

.لمهظ م رؤه ه م  صرة
صمفددرث االلر دد دىددىمرامددقداللدد الددهالالرددأ لحدد للدد رسددم  ددذهالمحدد  التمددى ىمددمأهدد 

ألىمه ضددد  األكلدددر؛ ظةفدددقاهرهددد رالدددهصالددددالىمدددمالفكدددرةإسدددمدددى  الهاددددي الل غدددقالادددده 
حصددره   فددقدادرة)الرا هددل(أىالمم رسدد تالرحده هدد  ىصددره الرددراث ددذهفكدد ىم هدد    )الداللدد (

رأههددد  دددذه  قدددقدددده هددقفدددقألسدددثم  ههددتالرحمهدددلالدددداللقالفدد د ىدددىحدددالدددهص ح حردددتالددذي
مه سددل . لدداالدراسدد تالم  صدرةلمرددراثالهاددي الل غدقال رلددق دركأىمددممسد راتالظد  رةث غهد 

.رحمه ر   مح الر   مظ  ر  سره  برسههح  فقداهلحد د)الرا هل(ال
أ ل د -أيالرا هدل-مدىهد لرصدد دذهالظد  رةاألم ر رلرغق ذهالدراس رحاهطحمم مى

هلهدد تالرفكهددرفددقالظدد ا رالهادهدد     هه دد ر ددر  لمرددراثالاددراظاتالم  صددرةأهدد ا  دد الكشدد ىددى
ىمدمأسد سم ازهد  صددق   ت   ل  د فحدصدقد الما رلد  مدهصالادده لالم  صدرة مددكم اشدحر  

دالل الهصالاده م الحدهثمىه لإحراظالم  هه ال صفه  الراههمه م  .
ههددلدرحدد الدددكر راهلددل ددققدهمدد سدد فددقمشددر   لدد ركددىفكرة)الرا هددل( لهدددةلحظدد الدرا

ىهدددال ددرب(قلددلسددتلحضدد ر  أ لمددرةفددق)الرددراثالهادددي الل غددقأحسسددتم دقرافار دد ىهدددم 
ل ددددهددد  كلدددراألمدددر  ادددلحههمددد شدددغمتالح ددد دالم  صدددرةفدددققدددراظةالردددراثالهادددديسدددههى ددد ه مددد 

إلددمالفكددرةمددىثدد رهم  دد الددذ هقإهددراجفرصدد م رمدد اسددر ا الل غددقمسدد ح كلهددرةفهددتفأصددل لز
.حهزال ملفه   اللحثىه  

لحسددب-إذلدد ه  ددردراسدد  ددذاالم ضدد  لدد ركددىمسددل ق لدراسدد أهددرك أىلدددمددىذكددر ال
 قدددى رهدد ىمددم)الرا هددل(فددقالاددراظاتالم  صددرةلمرددراث.ةدراسدد قددددرسددتظ  ر ىمددمأهدد-ىممهدد 
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مردراثالهادديلكه د لد راردربمدىمهدداىالادراظةالحده د لدتمد هد أثر حد دكرد راهمسدحم لتدراس 
مل غد لالادراظةالم  صدرة)فقكمه ا دابفقح م  لغدادلمل حثأهسرمحمددف ضدلال هردقل هد اى

إذغ له   دقل هددةرم مدد ىدىمحد لاشددر(  ددد(174قدراظةىلددالادد  رالحرحد هقأهم ذحد )ت-ال رلهد 
ظةالم  صددددرةل لدددددلادددد  رالحرحدددد هقفرحدددددثاه ددددد ىمددددلالل حددددثفه دددد الرصددددهه لمحدددد التالاددددرال

  صدددد  ددددذهالمحدددد التىى)الرماددددق( )الرأ هددددل( )الرفكهددددة( )األسددددم له ( )اللهه هدددد ( )الشدددد ره (
ل ل ر  الرلهقلم اق الاراظةالم  صرةمىرراثىلدالا  رالحرح هق.

الا سدده ال دراطلف ددلظدر  ه هد ثلدةفدقسددهراللحدثفدقالم ضدد  سدهراه أمدد رىدف رسد  لد
ىمهدتمددىر   دقمدد مد ى فضد ىدى تفه د حركد الحهدد ةىم مد  السدهم اللحدثال ممددقالحد دم الردقش د

ظددلاللحددثمدددةسدده  هصدد الهممددةل دددأىلددلرفدد ق األمددر الدراسدد ت اللحدد ثفددق ددذاالمحدد ل
  له ددددتإه  ضدددتسددد كلضددد كردددب محم ىددد مدددىاللحددد ث الرسددد دلالح م هددد الردددقالرسددد ىدىمدددم

أثدرا ث دفد مدىلاإلمكد ىهمد قددرأى-ىمههد ت ه دلر فهدطاع م - ىممالرغ مىذلةكمدتاسدرث ه 
فص ل.     ر ز ىممرم هد أىهرس لتمه ح   ل رتالك هرةرشمىرغ ىممالالم ض  
إرسد ظمدى(المف د   االرح  د ت-ال رلهد  الردراثالحدا د الهادهد ) قداهثمطالرم هدالم س  لدد

قد  ى  لههردت د رحدهددمف   )الرا هدل(   ق)الحدا  ( ى قر  ل رح   تالهادالحددهثمف  ه ردهس
لمرراث.أه ا الاراظاتالم  صرة  أههرال لرراثالهادالحدهث

قدددددلحددددثفق)مسدددد غ تالاددددراظةالرا همهدددد  هله ر دددد (ىمددددمهحدددد مددددىالررلدددد ردددد هالفصددددلاأل ل 
 قدددددارهددددذ ددددذاالفصدددلمددددىمسدددد رالم حادددد الرددد رههقلمسدددد رمسدددد غ تر ز )الرددددراث الم  صدددرة(.

المدددؤلفهىمه حددد لدددتفدددقدراسددد ح ددد د الر رهههددد فدددقاسراصددد ظمسددد غ تالما رلددد الرا همهددد لمردددراث
 الل ح هى.
 قددددأفضدددتلهددد إلدددم(ثله ددد الادددراظةالرا همهددد مم)الحددددهثفهدددتىإذل ه دددق أىالدددتالفصدددلال ددد هق

أصدده  الحدددهث(  )األدلددقالهادددأسددسالهاددد الل غدد ىهدددال ددربلدد زاظأسددس م )هىمحدد رهىأس سدد
لرصدددهه فدددقدراسددد أسدددسالهاددددالادددده ال صددد  الم ازهددد  ا اىرمدددد دددذاالفصدددل.الادددراظةالرا همهددد (

 الحدهث أصه  الاراظات.
(األسددددم له )مهدددد دهىالاددددراظةالرا همهدددد (فك هددددتم زىدددد ىمم) أههددددراحدددد ظالفصددددلال  لددددثمره  ال

مددىأرددت أ مهرددت )الاددراظة الرماددق( )الاددراظةالرفكهكهدد (. م مدد  ددذاالفصددل(  )اللهه هدد )الشدد ره (
غ لمه حددتاهصددبىمددممهدد دهىالاددراظةالرا همهدد مددىحهددثالرحمهددل الم ازهدد  الراهدده كدد ىمحدد لاشددر

لهىهص صالرراثالهادي الل غقال رلق قض ه الهادالحدهث.
ردد مدد رضددمهتاللحددثمددىهردد درث دفدد ماله رمدد الرددقاشددرممتىمددم ددق ك هددته  هدد اللحددث

.ر صلإله  ال
.م درتمه  اللحثمحرهدةلأ  المص در المراح الرقاسرااله رم ترم 
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فدددقفحدددصف دددددة اىهحدددثاللددد ح هىالذااللحدددثكردددبل دددمدددىاعال مدددقالاددددهرأىه أرحددد 
رلق السهم اىظ  رةىصدره الردراثالرهدصالهادد الل غد ال رلهد فادث اسركش  ز اه الرراثال 

ريال رلددقلأشدممتلددذاأدىدد إلددمدراسدد الرا هدلفددقمهدد دهىالمغدد فددقمسددر ه ر  لدلرشددملالهردد جالفكدد
األرل دد )الصدد ت الصددر  الهحدد  الداللدد (إذر حدددالك هددرحدددامددىالدراسدد تالرددقح  لددتما رلدد 

الددددههل ألحدددلرصدددحه الهثدددم  ح ددد تاألصدددهلمدددىلغرلهددد لم رفددد الحدا ددد اتالردددراثمددد مهحدددزا
ل دد أ لغهددر  ل هددداىددىر حالر صددبأ مددترددراث رؤهرددتل ددهىأهددرككمدد اررضدد   لددتالهظددرإلددمال

ف لغ ه  قاللحثىىالحاها فدقاللحدثال ممدق الم ضد ىقالحد د مدىاحدلم رفد قهمد مد لددهه 
 مد لدددكا هددرمددىىه صددر قدده  ملدد دئم رفهدد رصددم الىركدد ىحددذ رالمحدا دد ال رلهدد اله  ضدد 

صلم ا هرىممار ىرله . لمر ا


. ههردى اه أىالحمدعربال  لمهى
 
 

 الباحث                   
أحمد رحيم كريم الخفاجي                    

ال راط/ل لل
الحم الفهح ظ

 


